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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

อ าเภอ นาแก   จังหวัดนครพนม 

        

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,675,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,308,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,410,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  12  เดือน 
      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่  นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลและรองนายกฯ จ านวน  12 เดือน 
      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 12 เดือน 
      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 

12 เดือน 
      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,725,600 บาท 

      

  -  เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ  จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท 
-  เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ  จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน 110,160  
บาท 
-  เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ  จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท 
-  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ  จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน  1,394,400  บาท 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,898,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
จ านวน  12  เดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลในส านักงานปลัด  จ านวน  9  
อัตรา  ได้แก่  ปลัด  อบต.  รองปลัด  อบต.  หัวหน้าส านักปลัด  หัวหน้าฝุาย
บริหารทั่วไป  นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการ
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สาธารณสุข  และ  เจ้าพนักงานธุรการ  2  อัตรา  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 228,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ปลัด  อบต. เดือนละ 14 ,000 บาท  รองปลัด  
อบต.  และหัวหน้าส านักปลัด  เดือนละ 3 ,500 บาท จ านวน 12 เดือน และ
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 610,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  5  อัตรา  ได้แก่  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานดับเพลิง  คนสวน  และ
คนงานทั่วไป  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 -
2566  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ 5  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานดับเพลิง  คนสวน  และ
คนงานทั่วไป  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 -
2566  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,939,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 605,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  และด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้าง 
      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและคณะ
ผู้บริหาร ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วน
ที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภท
และอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  และด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,580,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ  รายละเอียด  ดังนี้ 
-  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่าง ๆ 
-  ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
-  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าตักสิ่งปฏิกูล  
ฯลฯ 
-  ค่าจ้างนักเรียน- นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน 
-  ค่าหนังสือพิมพ์  ค่าจัดซื้อและจัดจ้างท าวารสารต่าง ๆ 
-  ค่าซื้อฟิล์ม  อัด  ล้าง  ขยายภาพที่ใช้ในกิจกรรมของ อบต. 
-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
-  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้  ค่าจ้างท าความสะอาดอาคาร จ้างดูแลรักษา
อาคารสถานที่ราชการ 
-  ค่าจ้างศึกษาระบบการให้บริการประชาชน  การวัดระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.นาคู่   
-  ค่าด าเนินการจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  (1)  ค่ารับรอง  เป็นเงิน  10,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
-  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย 
(2)  ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  เป็นเงิน  10,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญของชาติ   เช่น  วันปิยะมหาราช  วัน
พ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  พิธีทางศาสนา  การจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ  ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและ
สมาชิก  อบต. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2559  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า 45 ข้อ 3 

      

    
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด  อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือการเลือกตั้งที่ต้องด าเนินการ 

      

    
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  
ค่าปูายโครงการ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.2/ว  1596 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0810.2/ว  4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 45 ข้อ 
2 

      

    
โครงการจัดเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
แผนชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  
ค่าปูายโครงการ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
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พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว  856 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2553  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท  0810.2/ว 0600  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท  
0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 45 ข้อ 
1 

    
โครงการส่งเสริมการปลูกปุาและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกปุาและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าปูายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท  0801.2/ว  1060  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 46 ข้อ 7 

      

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ 
(อพ.สธ.) 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 47 ข้อ 
9 

      

    
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  อบต.นาคู่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และประชาชนต าบลนาคู่  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  47  ข้อ  8 
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โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ  อบต.นาคู่ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ
คณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก อบต. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 46 ข้อ 4 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สิน

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
      

   
ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
แฟูม ปากกา ดินสอ ยางลบ  คลิป  แบบพิมพ์ กระดาษไข  สมุดบัญชี สมุด
ประวัติราชการ  ตรายาง  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สวิตซ์ไฟฟูา หลอดไฟฟูา บาลาต 

สตาร์ทเตอร์  ปลั๊กไฟฟูา  ฟิวส์  เทปพันสาย  ไมโครโฟน ล าโพง ฯลฯ 
      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จ าเป็นที่ใช้ในส านักงาน  เช่น  แก้วน้ า  
จานรองแก้ว  กระติกน้ าแข็ง  ถ้วย  จานช้อนส้อม  ผ้าปูโต๊ะ  ไม้กวาด   คูลเลอร์
น้ า กระจกเงา   น้ าดื่มที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 

        ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ       

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น (น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ)  ส าหรับยานพาหนะของ  อบต.  เช่น  รถยนต์ส่วนกลาง  
รถบรรทุกหกล้อ  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง  รถกู้ชีพรถจักรยานยนต์  รถกระเช้า  
เครื่องตัดหญ้า  แก๊สหุงต้ม เป็นต้น   
-  ส าหรับเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควัน 
-  ส าหรับเป็นค่าน้ ามันเครื่องสูบน้ าและเครื่องจักรขุดร่องน้ า  เครื่องจักรกล
ซ่อมแซมถนน  ฯลฯ 

      



7 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  อบต.นาคู่ 

       

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เม้าส์  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ฯลฯ  
หรือวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 384,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 220,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ในที่

สาธารณะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และกิจการอื่นของ  อบต.นาคู่  ฯลฯ 
      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 6,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานของส านักค่าเช่าหมายเลข  ค่าบ ารุงรักษา และ

ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  ฯลฯ 
      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ 
      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 105,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ ค่าบริการส าหรับโครงการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการ
โทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าเช่าพ้ืนที่โดเมนเนม  และให้รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  46  ข้อ  5 

      

  
งบลงทุน รวม 382,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 382,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 

      

  ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน  จ านวน  2  หลัง 
 1) มีมือจับชนิดบิด 
 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
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ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 139 ข้อ 4 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       

    
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์  อบต.นาคู่ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์  รายละเอียด
ปรากฏตาม  อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -
2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 140 ข้อ 14 

      

    
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 1 จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  รายละเอียดปรากฏตาม  อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563 หน้า 49 ข้อ 13 

      

    
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 11 จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์  หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  11  รายละเอียดปรากฏตาม  อบต.นาคู่  ก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 50 ข้อ 15 

      

    
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 7 จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์  หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  รายละเอียดปรากฏตาม  อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563 หน้า 49 ข้อ 14 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่  1 จ านวน 22,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
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แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 139 ข้อ 1 

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ส ี ชนิด  Network  แบบที่  2 จ านวน 27,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 139 ข้อ 3 
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เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 139 ข้อ 2 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ซ่อมแซมหรือปรับปรุง

ครุภัณฑ ์
      

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์   ตามโครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  516  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และตามระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2563 หน้า 48 ข้อ 11 

      

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาแก  เพื่อด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติในส่วนภูมิภาค  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  47  ข้อ  10 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,111,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,418,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,418,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 750,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
จ านวน  12  เดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลของกองคลัง  จ านวน  3  
อัตรา  ได้แก่  ผู้อ านวยการกองคลัง  นักวิชาการพัสดุ  และเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564-2566  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  เดือนละ  3 ,500  

บาท  จ านวน  12  เดือน 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง  จ านวน 12 เดือน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของ
กองคลัง  จ านวน  3  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุ  และ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง  ตามแผนอัตราก าลัง  
3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  จ านวน  12 เดือน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจของกองคลัง  จ านวน  3  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  และ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง  ตาม
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 635,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 350,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  พร้อมทั้งระเบียบ  กฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เป็นเงิน 150,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  
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2560  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว85  ลง
วันที่  6  กันยายน  2561  พร้อมทั้งระเบียบ  กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง เป็นเงิน 200,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
คณะผู้บริหาร ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ด่วนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  และด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการ  ค่าจ้างเหมาจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์  ค่าขยายระบบ  อินเตอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ   ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนปฏิบัติงานในกองคลัง  ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่ พัก  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.  2559  พร้อมทั้งระเบียบ  กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

    
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าปูาย  ค่าสิ่งพิมพ์  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
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ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  46  ข้อ  6 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก  ดินสอ ยางลบ  คลิป แม็ค  เทปพีวีซีแบบใส  
ลวดเย็บ  แฟูม  กระดาษกาว  กระดาษไข  ธงชาติ   ปากกา  เชือก  ชอล์ก  
ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  

UPSCD  ดิสก์เกส  ฯลฯ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข  ธนาณัติ  และค่าใช้จ่าย

อ่ืนในการส่งเอกสาร ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 58,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 58,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ชุดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับผู้มาติดต่อราชการ จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  140  ข้อ  11 

      

    
ตู้เหล็ก  2  บาน จ านวน 5,500 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน   
1)  มีมือจับชนิดบิด 
2)  มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น 
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  140  ข้อ  8 
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ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จ านวน  2  หลัง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  140  ข้อ  12 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  140  ข้อ  9 
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบที่ 2 จ านวน 15,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  140  ข้อ  10 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 508,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 250,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 250,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีและเงินปรับเพ่ิมตาม
คุณวุฒิ  จ านวน  12  เดือน  ให้กับพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา  
ได้แก่  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามแผนอัตราก าลัง  3  
ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 234,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 89,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 82,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 เป็นเงิน  22,000 บาท 
-เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 60,000 บาท 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

ส่วนต าบล 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและคณะ
ผู้บริหาร ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วน
ที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  และด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่า เบี้ ย เลี้ ยง เดินทาง  ค่ าพาหนะ  ค่ า เช่ าที่ พัก  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  
การด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
ราชการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.3/ว  
2826  ลงวันที่  17  กันยายน  2553  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  51  ข้อ 
2 

      

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท  0804.5/ว  1634  ลง
วันที่  22  กันยายน  2557  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 52 ข้อ 4 

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 53 
ข้อ 11 

      

    
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรให้กับประชาชน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรให้กับ
ประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
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ในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า 53 ข้อ 8 

    
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตพ้ืนที่ อบต.นาคู่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  
0816.5/ว  2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  
หน้า  52  ข้อ  6 

      

  
งบลงทุน รวม 23,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 23,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       

    
ข้อแยกดับเพลิง  3  ทาง จ านวน 6,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อข้อแยกดับเพลิง  3  ทาง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563  หน้า  141  ข้อ  1 

      

    
สายส่งน้ าดับเพลิง  ขนาด  1.5  นิ้ว จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง  ขนาด  1.5  นิ้ว  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563  หน้า  141  ข้อ  5 

      

    
สายส่งน้ าดับเพลิง  ขนาด  2.5  นิ้ว จ านวน 9,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง  ขนาด  2.5  นิ้ว  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563  หน้า  141  ข้อ  3 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 107,500 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลนาคู่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยต าบลนาคู่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 53 ข้อ 9 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. จ านวน 57,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกจัดตั้งสมาชิก อปพร.  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าปูาย
โครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน พ.ศ.2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 51 ข้อ 3 

      

    
โครงการให้ความรู้และฝึกซ้อมการปูองกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการให้ความรู้และฝึกซ้อมการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 52 ข้อ 5 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 42,500 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 42,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.
ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตรประจ าตัว อป
พร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร.  ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
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ท้องถิ่น. พ.ศ. 2560  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,106,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,522,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,522,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,800,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีและเงินปรับเพ่ิมตาม
คุณวุฒิ  จ านวน  12  เดือน  ให้กับพนักงานส่วนต าบล และ  ครู  ได้แก่  
ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  นักวิชาการศึกษา  และ  
ครู จ านวน  4  อัตรา  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564-2566  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  เดือนละ  3,500 บาท  จ านวน  12  เดือน 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 678,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม    ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  4  อัตรา  ตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 -2566  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 2,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  จ านวน  12  เดือน  ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  4  อัตรา  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 482,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้กับพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  และด าเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและครูที่
สามารถเบิกจ่ายได้  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  
0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการ  ค่าจ้างเหมาจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนปฏิบัติงานในกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลนาคู่  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  92  ข้อ  6 

      

    
โครงการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559 

      

    
โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 93  ข้อ  8 
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โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  
ค่าปูายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า 93  ข้อ  9 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก  ดินสอ ยางลบ  คลิป แม็ค  เทปพีวีซีแบบใส  
ลวดเย็บ  แฟูม  กระดาษกาว  กระดาษไข  ธงชาติ   ปากกา  เชือก  ชอล์ก  
ฯลฯ 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาคู่       

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

นาคู ่
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แปูนพิมพ์   เมนบอร์ด   เมาส์   

UPSCD  ดิสก์เกส ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 102,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 47,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน จ านวน 5,500 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน   
1)  มีมือจับชนิดบิด 
2)  มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น 
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 143 ข้อ 3 
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จ านวน 20,000 บาท 

      

  1) เป็นเครื่องชั่งน้ าหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล  มีที่วัดส่วนสูง
ในตัว 
2) สามารถชั่งน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 
3) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม 
4) วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ ากว่า 60 เซนติเมตร  และค่าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 200 เซนติเมตร 
5) สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 143 ข้อ 2 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 143 ข้อ 1 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 55,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาคู่ 
      

    
โครงการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลนาคู่  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 98 ข้อ 21 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,332,380 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,672,380 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 718,260 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่เด็ก จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่เด็ก  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  
2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า 94  ข้อ  12 

      

    
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563  หน้า 94  ข้อ  11 
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก  งานแสดงบนเวทีของเด็ก  การ
ประกวดต่างๆ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้ วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  92  ข้อ  
4 

      

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) 

จ านวน 149,600 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว)  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  88  คน  จ านวน  
1,700  บาท ต่อคน  (ฐานข้อมูล  18  กรกฎาคม  2563)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563  หน้า 96 ข้อ 15 

      

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 431,200 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดซื้อจัดจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน  จัดสรรให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาคู่  จ านวนเด็ก  88  คน  จ านวน  245  วันๆ 
ละ  20 บาท ต่อคน  (ฐานข้อมูล  18  กรกฎาคม  2563)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563 หน้า 91 ข้อ 1 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 18,060 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  42  คน  จ านวน  430  
บาท ต่อคน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 97 ข้อ 19 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 12,600 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน  
จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  42  คน  จ านวน  300  บาท ต่อ
คน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 97 ข้อ 18 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน จ านวน 8,400 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน  
จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  42  คน  จ านวน  200  บาท ต่อ
คน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 96 ข้อ 16 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 8,400 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน  
จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  42  คน  จ านวน  200  บาท ต่อ
คน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 97 ข้อ 17 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 954,120 บาท 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 954,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในต าบลนาคู่ จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1 – ป.6  จ านวน 410 คน (ฐานข้อมูล 18  กรกฎาคม  2563) อัตรา 
7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  และค่าอาหารเสริม (นม)  ให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาคู่  จ านวนเด็ก  88 คน (ฐานข้อมูล 18  กรกฎาคม  
2563) อัตราคนละ  7.37  บาท  จ านวน  245  วัน  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า 91 ข้อ 2 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,660,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,660,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 1,660,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  ในต าบลนาคู่  จัดสรรให้เด็กเล็ก  เด็กอนุบาลและเด็ก ป.
1 – ป.6  จ านวนเด็ก  410  คน (ฐานข้อมูล 18  กรกฎาคม  2563)  จ านวน  
200  วัน  อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน ( 100 % ) เป็นเงิน  1,640,000  บาท  
ประกอบด้วยโรงเรียน   ดังนี้ 
-  โรงเรียนบ้านนาคู่  
-  โรงเรียนบ้านน้ าบ่อ  
-  โรงเรียนบ้านแขนนาง  
-  โรงเรียนบ้านหนองหอย 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   2559  และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม  หนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 93 ข้อ 7 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 584,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 364,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 144,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จ านวน  2  คน  

คนละ  6,000  บาทต่อเดือน  รวม  12  เดือน 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนส ารวจข้อมูลสัตว์       

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายที่ประกวดหรือแข่งขัน  ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัด
งาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 102 ข้อ 5 

      

    
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษ์  
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562  และระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นา
คู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า 102 ข้อ 5 

      

    
โครงการปูองกันและรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและรณรงค์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น  ไข้เลือดออก  ไวรัสโคโรน่า  (Covid-19)  
เป็นต้น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  
ค่าปูายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
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ฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า 101  ข้อ  2 

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท  น้ ายาก าจัดยุงลาย  น้ ามันเชื้อเพลิงหรือ
สารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสม  ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 101 ข้อ 1 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 1 

จ านวน 6,000 บาท 

   

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  1  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 103 ข้อ 8 

    

 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง
หอยน้อย หมู่ที่ 1 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  1  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 103 ข้อ 9 

    

 

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 1 

จ านวน 7,000 บาท 



31 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  อบต.นาคู่ 

   

  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  
1  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  
24  มิถุนายน  2559    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565)  
ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 104 ข้อ 10 

    

 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 2 

จ านวน 6,000 บาท 

   

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่ 2  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2561  หน้า 104 ข้อ 11 

    

 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่
กลาง หมู่ที่ 2 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  2  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 105 ข้อ 12 

    

 

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 2 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  2  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 105 ข้อ 13 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 3 

จ านวน 6,000 บาท 

   

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  3  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า 106 ข้อ 14 

    

 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค าอ้อม 
หมู่ที่ 3 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  3  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 106 ข้อ 15 

    

 

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 3 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  3  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 107 ข้อ 16 

    

 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแขนนาง หมู่ที่ 4 

จ านวน 6,000 บาท 
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  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  หมู่ที่  4  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า 107 ข้อ 17 

    

 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแขนนาง 
หมู่ที่ 4 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  หมู่ที่  4  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 108 ข้อ 18 

    

 

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแขนนาง หมู่ที่ 4 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  หมู่ที่  4  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 108 ข้อ 19 

    

 

         

         

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาฉันทะ หมู่ที่ 5 

จ านวน 6,000 บาท 

   

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  หมู่ที่  5  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
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2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า 109 ข้อ 20 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนา
ฉันทะ หมู่ที่ 5 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  หมู่ที่  5  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 109 ข้อ 21 

    

 

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาฉันทะ หมู่ที่ 5 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  หมู่ที่  5  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 110 ข้อ 22 

    

 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ าบ่อ หมู่ที่ 6 

จ านวน 6,000 บาท 

   

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านน้ าบ่อ  หมู่ที่  6  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า 110 ข้อ 23 

    

 

    โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ จ านวน 7,000 บาท 



35 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  อบต.นาคู่ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ าบ่อ 
หมู่ที่ 6 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านน้ าบ่อ  หมู่ที่  6  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 111 ข้อ 24 

    

 

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ าบ่อ หมู่ที่ 6 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านน้ าบ่อ  หมู่ที่  6  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 111 ข้อ 25 

    

 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 7 

จ านวน 6,000 บาท 

   

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  7  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า 112 ข้อ 26 

    

 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่
กลาง หมู่ที่ 7 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  7  โดยถือปฏิบัติตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 112 ข้อ 27 

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 7 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  7  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 113 ข้อ 28 

    

 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่เหนือ หมู่ที่ 8 

จ านวน 6,000 บาท 

   

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  8  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า 113 ข้อ 29 

    

 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่
เหนือ หมู่ที่ 8 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  8  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 114 ข้อ 30 
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่เหนือ หมู่ที่ 8 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  8  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 114 ข้อ 31 

    

 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ 9 

จ านวน 6,000 บาท 

   

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  9  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า 115 ข้อ 32 

    

 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่
น้อย หมู่ที่ 9 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  9  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 115 ข้อ 33 

    

 

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ 9 

จ านวน 7,000 บาท 

   
  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์

เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
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วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  9  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 116 ข้อ 34 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 10 

จ านวน 6,000 บาท 

   

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  10  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 116 ข้อ 35 

    

 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง
หอยน้อย หมู่ที่ 10 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  10  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น   พ .ศ .   2559  และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติ ม   และ   หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 117 ข้อ 36 

    

 

        

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 10 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  
10  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  
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24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565)  
ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 117 ข้อ 37 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 11 

จ านวน 6,000 บาท 

   

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  11  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า 118 ข้อ 38 

    

 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค าอ้อม 
หมู่ที่ 11 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  11  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 118 ข้อ 39 

    

 

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 11 

จ านวน 7,000 บาท 

   

  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  11  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 119 ข้อ 40 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 914,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 614,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 614,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 572,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
จ านวน  12  เดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลในกองสวัสดิการสังคม  ได้แก่  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  และ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 -2566  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ  

3,500  บาท  จ านวน  12  เดือน 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 133,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้กับพนักงานส่วนต าบล  โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2557  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่สามารถ
เบิกจ่ายได้  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว  
257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

      



41 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  อบต.นาคู่ 

   
ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการ  ค่าจ้างเหมาจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนปฏิบัติงานในกองสวัสดิการ
สังคม  ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  และด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      

    
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาส  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์  ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า  99  ข้อ  3 

      

    
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากไร้  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่ประกวดหรือแข่งขัน  ค่าการแสดง 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 
100 ข้อ 4 

      

    
โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพื้นท่ีตามโครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
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ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 101 ข้อ 3 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกต ิ
      

   
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  
ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  กระดาษเขียนแบบ  และอุปกรณ์เขียนแบบ   
ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  

UPSCD  ดิสก์เกส  ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 40,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จ านวน  2  หลัง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 144 ข้อ 4 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
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ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 144 ข้อ 1 

    

เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก  พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink  
Tank) 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
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ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 144 ข้อ 3 

    
เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 144 ข้อ 2 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,796,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,202,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,202,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีและเงินปรับเพ่ิมตาม
คุณวุฒิ  จ านวน  12  เดือน  ให้กับพนักงานส่วนต าบล  กองช่าง  จ านวน  2  
อัตรา  ได้แก่  ผู้อ านวยการกองช่าง  และ  นายช่างโยธา  ตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 -2566  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยกองช่าง เดือนละ  3 ,500  บาท  

จ านวน  12  เดือน 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 590,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่าง  จ านวน  12  เดือน  
จ านวน  4  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
พนักงานสูบน้ า  และ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 -2566  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานตามภารกิจของกองช่าง  
จ านวน  12  เดือน  จ านวน  4  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  พนักงานสูบน้ า  และ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 985,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  จ้างเหมาท าปูายโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลนที่พิมพ์เขียว  ค่าจ้างผู้แสดงแบบ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าติดตั้งไฟฟูา  ประปา  โทรศัพท์รวมทั้งค่าติดตั้งหม้อแปลง  ค่า
ติดตั้งมาตรวัดน้ า,ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า  ค่าจ้างเหมาบริการท าชั้นวางสิ่งของ  
วางเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนปฏิบัติงานในกองช่าง  ค่าจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้
ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560  และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่ พัก  
ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  
และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกต ิ
      

   
ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง  เช่น  กระดาษ  
ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  กระดาษเขียนแบบ  อุปกรณ์เขียนแบบ  และ
เก้าอ้ีผู้บริหาร  ฯลฯ 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟูา  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย  เทปพันสายไฟ  
สายไฟฟูา  ปลั๊ก  สวิตซ์ไฟฟูารวมทั้งสวิตซ์อัตโนมัติ  โซล่าสวิตซ์  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 43 ข้อ 1 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น  ท่อ คสล. ท่อระบายน้ า  ทราย  
ปูนกรวด  หิน  ไม้แบบ  ยางมะตอย  ยางมะตอยน้ า   หินลูกรัง  อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก  กระเบื้องสังกะสี  สี  แปรงทาสี  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  ฯลฯ 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประทับ  วัสดุเกษตร  เช่น  ดิน

ปลูกต้นไม้  ปุ๋ย  กระถางดอกไม้ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  

UPSCD  ดิสก์เกส  ฯลฯ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านหนองหอยในการสูบน้ าให้
เกษตรกรใช้ในการเกษตร  ค่าไฟฟูาระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  
และค่ากระแสไฟฟูาสายดับ 

      

  
งบลงทุน รวม 3,609,900 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,609,900 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  1  สายหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 จ านวน 274,400 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  1  สายหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  98.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  หน้า  57  ข้อ  22 

      

    

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  1 จากบ้านนายทอน เชื้อค าเพ็ง ถึงหน้าบ้าน
นายณฐกร ยตะโคตร 

จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  1 จากบ้านนายทอน เชื้อค า
เพ็ง ถึงหน้าบ้านนายณฐกร ยตะโคตร ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่ ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  
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54  ข้อ  1 

    

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  3  ช่วงถนนสายนาแกหนองญาติ ถึงบ้านนาย
สมศักดิ์  เชื้อค าเพ็ง 

จ านวน 112,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  3  ช่วงถนนสายนาแก
หนองญาติ ถึงบ้านนายสมศักดิ์  เชื้อค าเพ็ง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563  หน้า  60  ข้อ  20 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  3 สายหมู่ที่ 3  ไปถึงถนนสายหนองนางด่อน จ านวน 196,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  3 สายหมู่ที่ 3  ไปถึงถนน
สายหนองนางด่อน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  60  ข้อ  18 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  6  ช่วงบ้านนางปิดตาไปวัดปุา จ านวน 112,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  6  ช่วงบ้านนางปิดตาไป
วัดปุา  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -
2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  68  ข้อ  43 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  6  เส้นน้ าบ่อ-แขนนาง จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  6 เส้นน้ าบ่อ-แขนนาง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่  
ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  67  ข้อ  40 

      

    

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  7  ช่วงถนนชลประทานถึงบ้านนางเพลิน  
ยืนยั่ง 

จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  ช่วงถนนชลประทานถึง
บ้านนางเพลิน  ยืนยั่ง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ยาว  50.00  เมตร 
หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  70  ข้อ  
51 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  8  จากถนนสายหนองหอยแขนนาง ถึงบ้าน
นายทัน วงศ์ศรีชา 

จ านวน 196,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  8  จากถนนสายหนอง
หอยแขนนาง ถึงบ้านนายทัน วงศ์ศรีชา  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  70.00  เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  
หน้า  74  ข้อ  62 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณโคกร้างนาแก หมู่ที ่ 7 จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณโคกร้างนาแก หมู่ที่  
7 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  731  ข้อ  53 

      

    
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่  8 ถนนสายหนองเปือย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่  8 ถนนสายหนองเปือย  
วางท่อระบายน้ าขนาด 0.80 เมตร 2 แถว จ านวน  24 ท่อน รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.นาคู่ ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  73  ข้อ  
58 

      

    

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11  ช่วงหน้าบ้านนายจัน
ทา ลาดบาศรี ถึงสี่แยกประปา 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11  ช่วง
หน้าบ้านนายจันทา ลาดบาศรี ถึงสี่แยกประปา  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ยาว  130.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
นาคู่  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  86  ข้อ  82 

      

    

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ช่วงหน้าบ้านนายสมบัติ  
ใจตรง  ถึง  บ้านนายสดก 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ช่วง
หน้าบ้านนายสมบัติ  ใจตรง  ถึง  บ้านนายสดก  กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่  
ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  57  ข้อ  9 
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โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงเรียนบ้านนา
ฉันทะ 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สาย
หน้าโรงเรียนบ้านนาฉันทะ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่  ก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563  หน้า  65  ข้อ  33 

      

    
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถ  อบต.นาคู่ จ านวน 270,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถ  อบต.นาคู่  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่ ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  
83  ข้อ  90 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ  

อบต.นาคู่ 
      

    
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10  ไปปุาช้าโคกหนองแซง จ านวน 76,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10  ไปปุาช้าโคกหนองแซง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร หรือปริมาณไม่
น้อยกว่า  750.00 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม อบต.นาคู่  ก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  81  ข้อ  82 

      

    
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4  ช่วงสนามกีฬาถึงหนองแล้ง จ านวน 110,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วงสนามกีฬาถึงหนองแล้ง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.50  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 1,050.00 ลูกบาศก์
เมตร  รายละเอียดตาม อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  
62  ข้อ  26 

      

    
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4  สายหนองเลิงเต่า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  4  สายหนองเลิงเต่า  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  500.00  เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 
250.00 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563  หน้า  63  ข้อ  29 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  จากนานายหอ ถึงนานางพรทิพย์ จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  จากนานายหอ ถึงนา
นางพรทิพย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  788.00  เมตร หรือ
ปริมาณไม่น้อยกว่า  350.00 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม อบต.นาคู่  
ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  78  ข้อ  74 

      

    
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  ภายในหมู่บ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  ภายในหมู่บ้าน ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  500.00  เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า  
300.00 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563  หน้า  78  ข้อ  75 

      

    
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จากนานางบุญยะ ไปหนองวังยาว จ านวน 41,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จากนานางบุญยะ ไป
หนองวังยาว  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  671.00  เมตร หรือ
ปริมาณไม่น้อยกว่า  400.00 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม อบต.นาคู่  
ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  76  ข้อ  68 

      

    
โครงการติดตั้งระบบแอร์แบบฝังฝูาเพดาน  ห้องส านักงาน  อบต.นาคู่ จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบแอร์แบบฝังฝูาเพดาน  ห้องส านักงาน  
อบต.นาคู่  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่ ก าหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563  หน้า  93  ข้อ  88 

      

    
โครงการปรับปรุงบ่อขยะชุมชน หมู่ที่ 10 จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ่อขยะชุมชน หมู่ที่ 10 รายละเอียดตาม 
อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  80  ข้อ  79 

      

    
โครงการปรับปรุงประตูปิดเปิดคลองส่งน้ า หมู่ที่ 3 จ านวน 46,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประตูปิดเปิดคลองส่งน้ า จ านวน  2  จุด  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่ ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  
61  ข้อ  21 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบไปด้วย ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565)  
ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 124 ข้อ 16 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลนาคู่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ 
ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565)  
ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า  121  ข้อ  4 

      

    

โครงการส่งเสริมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.4/ว  1659  ลง
วันที่  24  สิงหาคม  2553  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 120 ข้อ 3 

      

    
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลนาคู่ใน
การร่วมกิจกรรมด้านต่างๆเพ่ือแลกเปลี่ยนและร่วมคิดร่วมท าในกลุ่ม โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่
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ประกวดหรือแข่งขัน  ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 120 ข้อ 2 

    

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  เพ่ือ
สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  การ
จัดกิจกรรมและโครงการในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว  3028  ลงวันที่  
6  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 124 ข้อ 
15 

      

    
โครงการอบรมเยาวชนคนรักถิ่น จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรมเยาวชนคนรักถิ่น  สร้าง
จิตส านึกให้เด็กและเยาวชนมีความรัก  ความสามัคคี  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563 หน้า 120 ข้อ 2 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที ่ 1 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  1  ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
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มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า  121  ข้อ  5 

    
อุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที ่ 10 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่   10  ต าบลนาคู่  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563 หน้า  121  ข้อ  7 

      

    
อุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที ่ 11 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่   11  ต าบลนาคู่  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563 หน้า  122  ข้อ  9 

      

    
อุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที ่ 3 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  3  ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 
หน้า  121  ข้อ  6 

      

    
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกคูณ  หมู่ที่  11 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกคูณ  หมู่ที่  11  ต าบลนาคู่  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563 หน้า  122  ข้อ  10 

      

    
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาคู่จักสาน  หมู่ที่  7 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาคู่จักสาน  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
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ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563 หน้า  123  ข้อ  13 

    
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีผ้ามัดหมี่ย้อมคราม  หมู่ที่  7 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีผ้ามัดหมี่ย้อมคราม  หมู่ที่  7  
ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า  123  ข้อ  12 

      

    
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่ที ่ 7 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่ที่  7  
ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า  123  ข้อ  11 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 360,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจ าปี จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
ต าบลนาคู่  ระหว่างหมู่บ้านในเขต อบต.นาคู่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า 88 ข้อ 5 

      

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานาคู่คัพ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาคู่คัพ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  
2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 88 ข้อ 4 

      

    
โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทย จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เกิดการอนุรักษ์และสืบ
ทอดกีฬามวยไทย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 88 ข้อ 6 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 390,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการถวายเทียนพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานตามโครงการถวายเทียนพรรษา  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  
2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 87 ข้อ 3 

      

    
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชน เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนต าบลนาคู่ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าปูาย
โครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563 หน้า 87 ข้อ 2 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู่ โครงการจัดงานประเพณีแห่พระเวสสันดร จ านวน 250,000 บาท 

      

  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู่  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่พระเวสสันดรของประชาชนต าบลนาคู่  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  
หน้า  90  ข้อ 10 
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู่ โครงการจัดหมอเหยาของประชาชนต าบลนาคู่ จ านวน 40,000 บาท 

      

  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู่  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหมอเหยาของประชาชนต าบลนาคู่  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 และ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  90  ข้อ 
11 

      

    

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก  โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟและงาน
กาชาดจังหวัดนครพนม 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก  โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟและ
งานกาชาดจังหวัดนครพนม  เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเรือไฟ  
1  ล า  ในนามอ าเภอนาแก  เพื่อส่งเรือไฟเข้าร่วมไหลเรือไฟ  ในงานประเพณี
ไหลเรือไฟประจ าปี   จั งหวัดนครพนม   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  และระเบียบหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  89 ข้อ 9 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 75,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียง จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียง   โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน้า  84  ข้อ  1 

      

    
โครงการน้ าคือชีวิต  ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ าคือชีวิต  ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ในการฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.  2559  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  
มท  0810.6/ว  1281  ลงวันที่  29  มิถุนายน  2560  เรื่อง  การด าเนิน
โครงการ  “น้ าคือชีวิต  :  ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชา
รัฐ”   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า 86 ข้อ 8 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 10,155,200 บาท 

  
งบกลาง รวม 10,155,200 บาท 

   
งบกลาง รวม 10,155,200 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว  9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  2533  และ  หนังสือส านักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.
อบต.  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว  81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  
และระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการช าระเงินกองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561  และกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดทั้งปี  และ
ให้น าเงินส ารองจ่ายไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  เช่น  การปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟปุาและ
หมอกควัน  และโรคติดต่อ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  
0313.4/ว  667  ลงวันที่  12  มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3215 ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2559  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  0684  ลงวันที่  
8  กุมภาพันธ์  2560  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  1/2563 หน้า  125  ข้อ 1 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจรที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง  ด าเนินการตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที่  มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

    
ค่าสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบรายหัว สปสช. 40 บาท/หัว*จ านวนประชากร (อบต.
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  
2)  พ.ศ.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
0891.3/ว 1263 ลงวันที่   30  พฤษภาคม  2557 เรื่อง แจ้งประกาศ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า  126  ข้อ  5 

      

    
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,259,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า  125  ข้อ  3 

      

    
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  จ านวน 5 คน  
คนละ  500 บาท/เดือน จ านวน 12  เดือน  เป็นไปตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า  125  ข้อ  
4 

      

    
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 6,255,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน้า  125  ข้อ  2 
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม  
1  ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมบท  1  ส่วน  และรัฐบาล  1  ส่วน  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว  560  
ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2561  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน้า  
126  ข้อ  6 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 169,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุน บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(1%)  ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นไป
ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก  ที่  มท  0808.5/ว  29  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560  หนังสือ
ส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  
0808.5/ว  30  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560  และระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 

      

   
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ า  เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว  1657  ลงวันที่  
16  กรกฎาคม  2556  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.5/ว  29  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  
2560  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก  ที่  มท  0808.5/ว  30  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560  และระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

 
 
 



    

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

********************** 
 

  อาศัยอ านาจตามความมาตรา  ๘๗  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได้ก าหนดไว้ว่า  “เมื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือร่างข้อบัญญัติเพ่ิมเติมแล้ว  ให้เสนอ
นายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ  และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  นับแต่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว”  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  
ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ได้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขอ
อนุมัติเมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๓  และนายอ าเภอนาแก  ได้พิจารณาอนุมัติ  เมื่อวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๓  
เรียบร้อยแล้ว  นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

 
 

               (นายพิมะ  แสงมณี) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

 
 

 

 

 


